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Tema: Peticija Nr. 1196/2012 dėl tariamai klaidinančios pigių skrydžių bendrovių 
reklamos, kurią pateikė Portugalijos pilietė Helena Carvalho

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja ragina parengti ES teisės aktą, kuriuo oro transporto bendrovėms, ypač 
pigių skrydžių bendrovėms, būtų užkertamas kelias reklamuoti bilietų kainas, kurios 
neatitinka galutinės kainos. Pasak peticijos pateikėjos, kaina didėja kiekviename tolesniame 
sandorio etape ir pagrindinė kaina iš tiesų niekada netaikoma, nes po to pridedami privalomi 
mokesčiai. Papildomi mokesčiai pridedami naudojantis kreditine kortele arba mokėjimo 
sistema „PayPal“. Klientams nesuteikiama galimybė naudotis nemokamu mokėjimo 
mechanizmu, taigi tiek ši suma, tiek privalomi mokesčiai turėtų būti įtraukiami į 
reklamuojamą kainą. Reklamuojama pastarojo skrydžio su tokia oro linijų bendrove maršrutu 
Lisabona–Paryžius–Lisabona bilieto pirmyn ir atgal kaina buvo 165 EUR, o galiausiai jo 
kaina siekė 194,5 EUR, iš esmės dėl neišvengiamų mokesčių klientui, t. y. be draudimo ar 
papildomo bagažo, išskyrus vadinamąjį rankinį bagažą. Ji teigia, kad turėtų būti ginami 
interneto vartotojų interesai, kad jie galėtų palyginti bilietų kainas ir neturėtų tęsti proceso iki 
galutinio galimo pirkimo sandorio etapo norėdami sužinoti apie privalomus pigių skrydžių 
bendrovių mokesčius. Taip vartotojams būtų sudaroma galimybė palyginti tokias kainas su 
kitų oro transporto bendrovių siūlomomis kainomis, kurios reklamuoja kainas, į kurias jau 
įtraukti mokesčiai ir kiti mokėjimo kreditine kortele mokesčiai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.
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„Peticijoje dėmesys sutelkiamas į tariamą oro linijų rezervavimo ir reklamos politikos 
skaidrumo trūkumą. Komisijos tarnybos norėtų nurodyti peticijos pateikėjai atitinkamus teisės 
aktus.

ES piliečiai saugomi penkių svarbių ES teisės aktų, kuriais grindžiamas peticijos 
nagrinėjimas, pagrindu:

a) 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2000 dėl 
oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių1 (Oro paslaugų 
reglamentas);

b) 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl 
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje2 (Nesąžiningos 
komercinės veiklos direktyva);

c) 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su 
vartotojais3 (Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyva);

d) 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų 
teisių4 (Vartotojų teisių direktyva);

e) 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/64/EB dėl 
mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (Mokėjimo paslaugų direktyva).

a) Oro paslaugų reglamento 22 straipsnyje pripažįstama oro vežėjų kainų apskaičiavimo 
laisvė pabrėžiant, kad „Bendrijos oro vežėjai <…> laisvai nustato Bendrijos vidaus oro 
susisiekimo paslaugų kainas ir tarifus“.

Tačiau ši kainų apskaičiavimo laisvė nėra absoliuti. To paties reglamento 23 straipsnio 1 
dalyje oro vežėjai įpareigojami kartu nurodyti taikomas sąlygas ir visus taikomus mokesčius, 
rinkliavas, papildomas rinkliavas ir įmokas, kurių neįmanoma išvengti ir kuriuos galima 
numatyti skelbimo metu bet kokia forma siūlant ar skelbiant visuomenei. Be to, joje teigiama, 
kad nurodant galutinę kainą, taip pat nurodoma bent: a) oro susisiekimo kaina ar oro 
susisiekimo tarifas; b) mokesčiai; c) oro uostų mokesčiai; ir d) kitos privalomos rinkliavos, 
papildomos rinkliavos ir įmokos, pavyzdžiui, susijusios su saugumu ar degalais. Dėl 
neprivalomų kainos priedų tame pačiame straipsnyje nurodoma, kad jie „turi būti aiškiai, 
skaidriai ir nedviprasmiškai nurodyti bet kurio rezervavimo proceso pradžioje ir vartotojui turi 
būti suteikta galimybė juos laisvai pasirinkti“.

b) Oro transporto sektoriaus kainų apskaičiavimas pagal savo pobūdį taip pat priklauso nuo 
bendrųjų teisės aktų, kuriais reguliuojama nesąžininga komercinė veikla.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:lt:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:LT:PDF.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:EN:PDF.
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:LT:PDF.
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Komisijos tarnybos mano, kad mokėjimų administravimui taikoma papildoma rinkliava yra 
neprivalomas kainos priedas, nes nurodytoje rinkoje mokėjimo būdą, kuriam taikoma 
papildoma rinkliava, galima pakeisti nemokama ir plačiai naudojama alternatyva.

Pagal pirmiau minėtas nuostatas galima daryti išvadą, kad apie tokios papildomos rinkliavos 
egzistavimą reikia aiškiai nurodyti rezervavimo proceso pradžioje. Tuomet taikant 
pasirinkimo sistemą per rezervavimo procesą reikia gauti aiškų vartotojo sutikimą.

c) Sąlygos, pagal kurias oro vežėjas teikia neprivalomus oro transporto bilieto elementus 
įvairioje ir konkurencingoje rinkoje, yra komercinis atitinkamo vežėjo klausimas. Tačiau 
tokios sąlygos turi būti sąžiningos, aiškios ir skaidrios. Keleiviai turi teisę žinoti sąlygas, 
pagal kurias jie gali naudotis šiomis paslaugomis. Šis klausimas jau numatytas 
galiojančiame teisės akte.

d) Vartotojų teisių direktyva papildoma Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyva. Ji įsigalios 
2014 m. birželio 13 d. Naujojoje direktyvoje pateikiamos nuostatos dėl informacijos, kurią 
prekiautojai turėtų skaidriai nurodyti prieš vykdant mokėjimą internetu, dėl įpareigojimo, 
kad, be mokėjimo už pagrindinį sutartinį prekiautojo įsipareigojimą, mokėjimo 
priemonėms taikomi mokesčiai (t. y. papildomos rinkliavos naudojant mokėjimo kortelę) 
neviršytų dėl tokių priemonių naudojimo prekiautojo patirtų išlaidų. 

e) Papildomų rinkliavų taikymo naudojant mokėjimo priemones, pvz., mokėjimo korteles, 
klausimas sprendžiamas Mokėjimo paslaugų direktyvoje. Direktyvos 52 straipsnio 3 dalyje 
prekiautojams (pvz. oro linijoms) suteikiama teisė taikyti rinkliavas, kai naudojamos 
mokėjimo kortelės. Tačiau valstybės narės turi galimybę apriboti arba uždrausti šias 
rinkliavas. Šiandien papildomos rinkliavos uždraustos 14 ES valstybių narių. Valstybės 
narės, nusprendusios leisti taikyti papildomas rinkliavas, kai naudojamos mokėjimo 
kortelės, turi suderinti savo teisės aktus su pirmiau minėta Vartotojų teisių direktyva ir 
uždrausti papildomas rinkliavas, viršijančias prekiautojo išlaidų lygį, kas anksčiau dažnai 
atsitikdavo įsigyjant oro vežėjų bilietus. Galiausiai reikėtų paminėti, kad priėmus 
naujausius Komisijos pasiūlymus dėl peržiūrėtos Mokėjimo paslaugų direktyvos ir naujo 
reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už mokėjimus kortele bus panaikintos papildomos 
rinkliavos, taikomos visoms vartotojų debeto ir kredito kortelėms.

Išvada 

Komisija mano, kad oro transporto paslaugas įsigyjantys oro transporto keleiviai yra saugomi 
ES teisės. Valstybės narės, prižiūrint Komisijai, kaip Sutarties sergėtojai, yra atsakingos už 
kainoms taikomų nuostatų skaidrumo užtikrinimą, todėl būtent valstybės narės nustato, ar 
tariami neatitikimai laikytini neteisėtais. Europos Komisija ir toliau skatins nacionalines 
valdžios institucijas geriau įgyvendinti politiką.Todėl Komisijos tarnybos laikosi nuomonės, 
kad, kol oro linijos laikosi visų Reglamente (EB) Nr. 1008/2008 ir kituose pirmiau 
nagrinėtuose teisiniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, nustatyti vežimo sąlygas, 
įskaitant kainų apskaičiavimo politikos nuostatas, nėra neteisėta. Jei peticijos pateikėja mano, 
kad oro vežėjas netaikė pirmiau minėtų nuostatų, ji turi teisę prašyti nacionalinių vykdomųjų 
institucijų pagalbos savo valstybėje narėje, kuri nagrinėja atvejį. Peticijos pateikėja taip pat 
gali kreiptis į nacionalinį teismą, jei mano, kad įtariami pažeidimai jai pakenkė.“


